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Ana Margalho

Em Maio do ano passado  Ma-
riana Alves fundou, juntamente
com Rafael Galupa, o Cartas
com Ciência, um programa
educacional de troca de cartas
que visa inspirar crianças de
comunidades despriveligiadas
em países de língua portu-
guesa a considerar o ensino su-
perior e carreiras científicas. 

Em 10 meses, já quase uma
centena de alunos de turmas
de São Tomé, Timor Leste e
Portugal (Escola Alice Gouveia,
em Coimbra, e em Odivelas,
com a Associação “Tira-me da
Rua”) trocaram cartas com ou-
tros tantos cientistas e há 300,
já formados para participar no
programa, em lista de espera
para partilhar a sua experiên-
cia com mais meninos e me-
ninas.

Mariana Alves tem o sonho
de chegar, dentro de três anos,
com o Cartas com Ciência a
todos os países dos PALOP,
mas, enquanto tal não se con-
cretiza, vai tendo a confirma-
ção da importância do projecto
que fundou há menos de um
ano. É que a jovem de 26 anos,
natural de Coimbra, foi reco-
nhecida no ranking internacio-
nal de empreendedorismo so-
cial e está, assim, no Top 100
das mulheres que têm tido um
impacto  positivo significativo
no sector do empreendedo-
rismo social europeu.

«É muito importante o reco-
nhecimento, com esta distin-
ção, do trabalho e do poten-
cial» do Cartas com Ciência,
confirma ao Diário de Coimbra
Mariana Alves, considerando
este como «um prémio para o
projecto em si», mais do que
apenas seu.

«A diversidade e a inclusão
são questões muito queridas

para mim e para o projecto
Cartas com Ciência. Esta dis-
tinção é a confirmação da im-
portância desse trabalho», con-
tinua a cientista portuguesa, li-
cenciada em Bioquímica pela
Faculdade de Ciências e Tec-
nologia da Universidade de
Coimbra e actualmente estu-
dante de doutoramento na Ale-
manha.

Ver-se entre 100 mulheres
inspiradoras - entre as quais
Joana Mocoso, co-fundadora
da Native Scientist, incubadora
onde o projecto Cartas com
Ciência esteve sediado, e dis-
tinguida por conta de um outro
projecto, chamado Chaperone
- é para Mariana Alves «uma
honra enorme» e uma opor-
tunidade para estabelecer liga-
ções com cada uma delas, de
vários países europeus.

Além de Mariana Alves e de
Isabel Rosado, presidente da
Associação Palhaços D’Opital,
com sede em Coimbra (ver
edição de ontem do Diário de
Coimbra), integram o Top 100
das mulhares empreendedo-
ras sociais mais quatro portu-
guesas: Joana Moscoso, pelo
projecto Chaperone; Joana
Moreira, do Movimento Trans-
formers; Helena Silva, do Vin-
tage for a Cause; e Paula Va-
lente, do Instituto Portugu~es
da Afasia.

A lista das 100 mulheres em-
preendedoras sociais  foi anun-
ciada esta segunda-feira, Dia
da Mulher, e é promovido pela
Euclid Network (European
Network for Social Enterprises
and Impact-Driven Leaders)
uma rede europeia apoiada
pela Comissão Europeia. |

Mariana Alves, de
Coimbra e fundadora
do Cartas com Ciência
está na Alemanha 
a fazer doutoramento

Mariana Alves no top
de empreendedoras
sociais da Europa
Distinção Co-fundadora do Cartas com Ciência está entre
as 100 mulheres empreendedoras do Euclid Network

Mariana Alves quer, dentro de três anos, levar o Cartas
com Ciência a todos os países dos PALOP
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Homem julgado 
por agressões 
que causaram 
vítima mortal 
Tribunal de Coimbra | P13

Cabeleireiros 
voltaram a 
manifestar-se 
em Coimbra
Desconfinamento | P24

Marcelo aponta
cinco missões ao
tomar posse de
novo mandato 
Presidente | P16

Câmara anunciou o compromisso de ceder à biotecnológica Immunethep terreno para instalar uma unidade de produção
de vacinas. A empresa, que está a pesquisar novas soluções contra a Covid-19, conta investir 80 milhões de euros Página 13

Por causa da Covid-19 muitas crianças deixaram de poder treinar e competir. Em sete
modalidades colectivas há menos 170 mil atletas federados. Um problema grave que
afecta os clubes do distrito de Coimbra desportiva e financeiramente Páginas 19 a 22
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CANTANHEDE ASSUME APOSTA
NA PRODUÇÃO DE VACINAS

Em 10 meses
da Linha 
SOSolidão
68% das 
chamadas
foram de
saúde mental
P3

“Cartas com
Ciência” põe
Mariana Alves 
no top das 
100 mulheres
influentes
P5


